Gouden gemeente, gouden mensen (29 juni)
Op 29 juni heeft Sociaal Werk Nederland een werkbezoek georganiseerd aan de gemeente Goirle. Deze gemeente voor aangedragen door sociaalwerkorganisatie ContourdeTwern voor de status Gouden Sociale Gemeente. Het was een zeer geslaagde dag met
veel enthousiaste gasten.
De burgemeester Mark van Stappershoef heet iedereen welkom: burgers, Sociaal Werk
Nederland, commissieleden economische zaken en raadsleden. Goirle (inclusief Riel) telt
23.500 inwoners. Er valt veel te beleven in Goirle, zoals de campagne ‘ontdek onze
Goolse geheimen’ laat zien.
Sociaal DNA
Goirle is een hechte en een heel sociale gemeenschap. Zo kent Goirle het hoogst aantal
donorregistraties van Nederland. Een absoluut record! Het is een gemeenschap die de
hand uitsteekt naar nieuwkomers. De burgemeester somt alle vrijwilligers- en bewonersinitiatieven op, zoals ‘het Braaipanneke’ en ’t Gôolse Goud. Maar bescheidenheid zit in
het Goolse DNA. Er is hard gewerkt aan een sociale omgeving die ook vraagt om het tonen van lef. Het predikaat Gouden Gemeente staat in Stappershoefs ogen voor de gouden mensen in Goirle. ContourdeTwern is daarbij aanjager en ondersteuner. De burgemeester is trots op de inwoners en vindt dat zij dit vandaag glansrijk uitdragen.
Toelichting nominatie
Directeur-bestuurder Gon Mevis van ContourdeTwern licht de nominatie toe van Goirle
als Gouden Sociale Gemeente. Goirle is een actieve gemeente met actieve bewoners.
Sinds 2007 – dus nog vóór de invoering van de Wmo – was er één loket voor alle inwoners en voor ondersteuningsvragen op alle levensdomeinen. Er is sprake van goed partnerschap tussen gemeente en sociaal werk: een goede dialoog als voorwaarde voor verbeteringen. Van de 16 gemeenten waarmee ContourdeTwern te maken heeft, is Goirle
het sterkst in het samenspel tussen burgers, gemeente en professionals met een krachtige visie op inzet van de afzonderlijke partijen.
Vertrouwen
In Goirle participeert een deel van het IMW-team in ’t Loket, samen met de gemeente,
ContourdeTwern en MEE. Inwoners van de gemeente Goirle kunnen bij ‘t Loket terecht
met al hun vragen over hulp en ondersteuning. De professionals krijgen de ruimte en het
vertrouwen van de gemeente om te doen wat goed is voor de bewoners. Het gaat daarbij
vaak om creatieve oplossingen om bijvoorbeeld een kind weer naar school te krijgen.
Ook is er veel ruimte gemaakt voor burgerinitiatieven. Zo is het idee geboren van een
presentatie van burgerinitiatieven in de vorm van een theatervoorstelling. Vanuit het loket wordt veel doorverwezen naar deze burgerinitiatieven.
Uitreiking predikaat
Marijke Vos, voorzitter van Sociaal Werk Nederland, wordt naar voren geroepen door de
dagvoorzitter. Zij memoreert dat zij een paar dagen geleden in de schitterende omgeving
van Goirle was. Ze had het ‘best kept secret festival’ meegemaakt. Sociaal Werk Nederland heeft op voordracht van haar lidorganisatie ContourdeTwern besloten het predikaat
Gouden Sociale Gemeente aan Goirle toe te kennen, want:

•

Goirle zet de bedoeling (gericht op resultaten en maatschappelijke opgaven) centraal

•

Samenspel tussen hulpverleners en vrijwilligers zit in het DNA van Goirle

•

Ze richten zich op het voorkomen dat het echt mis gaat

•

Sociaal werk en de gemeente gaan een echt partnerschap aan

Spectaculaire afsluiting
Na de uitreiking verplaatst het gezelschap van bewoners, vrijwilligers, raadsleden, professionals, ambtenaren en bestuurders naar het Cultureelcentrum Jan van Besouw. Hier
krijgt het publiek een waar spektakel voorgeschoteld: een musical waarin alle bewonersen vrijwilligersinitiatieven de revue passeren. Goirle bruist. Burgemeester, Marijke Vos,
de Syrische kok van potpourri ‘het Braaipanneke’, iedereen staat na de musical te dansen
als eerbetoon aan de musicalsterren!

